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Høringssvar vedr. vejledning om vaccination mod COVID-19 
 
Danske Patienter takker for muligheden for at kommentere på den 
fremsendte vejledning. Vi har fået materialet om aftenen mandag den 10. 
maj, høringsfristen er den 16. maj, og mellem de to datoer ligger en 
helligdag. Det giver os reelt to dage til at skrive høringssvaret, hvilket 
selvfølgelig ikke er nok tid til at indsamle og koordinere gennemarbejdede 
kommentarer fra vores 23 medlemsforeninger. Nedenstående 
kommentarer er derfor vores umiddelbare bemærkninger til vejledningen. 
 
Som det også fremgår af vores høringssvar til bekendtgørelse om 
vaccination mod COVID-19 (afgivet d. 12. maj), finder vi det 
grundlæggende bekymrende, at man med tilvalgsordningen fraviger 
princippet om, at det er sundhedsmyndighederne der beslutter, om en 
vaccine skal eller ikke skal gives til befolkningen. Den slags bør ikke 
besluttes i politisk regi og udlægges til dialog mellem læge og patient, som 
det er tilfældet her.  
 
Hvis tilvalgsordningen bliver en realitet, er det særdeles vigtigt, at 
visiterende læge tager en grundig dialog med patienten om de mulige risici, 
der er ved vaccinen, så patienten kan træffe et fuldt oplyst valg. Denne 
opgave er for så vidt beskrevet fint i vejledningen, men – som det også 
fremgår af materialet – findes der ikke konkrete anbefalinger for 
anvendelsen, da vaccinen ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen. Det gør 
det svært for lægen at vurdere, om en patient bør have vaccinen eller ej, og 
det lægger et pres på den enkelte patient for at tage stilling til en vaccine, 
som de ikke kender den fulde effekt af. Dialogen mellem læge og patient 
kommer dermed til at foregå uden fagligt fastsatte kriterier, hvilket er kritisk. 
 
Vi ser en risiko for, at der vil være flere patienter – unge med kroniske og 
alvorlige sygdomme – der bliver indstillet til vaccine med Astra Zeneca og 
Johnson & Johnson, når man sammenligner med restbefolkningen. De har 
større risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, og fordelene ved en 
tilvalgsvaccine – for dem og for samfundet – vil dermed være større end for 
resten af befolkningen. Det må i hvert fald være tilfældet, hvis de 
visiterende læger anvender samme kriterier, som Sundhedsstyrelsen har 
anvendt i deres vurdering af vaccinens fordele og risici. Det medfører, at 
flere i denne gruppe udsættes for risikoen for de alvorlige bivirkninger, som 
de to vacciner medfører. Vejledningen bør beskrive dette dilemma og 
fremhæve, at lægerne i dialog med mennesker i særlig risiko for et alvorligt 
forløb skal pointere, at selvom de samfundsmæssige og individuelle fordele 
ved at tage en tilvalgsvaccine er højere for dem end for den almene 
befolkning, så er risikoen for bivirkninger den samme for begge grupper. 
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